
                                                                                                                                                                             

 کیفیمقاله 

 کیفی یتبیین تجارب دانشجویان پرستاری از آموزش به روش کالس وارونه: مطالعه

 2شیوا علیزاده، 1زادهشادی دهقان

 11/11/1311چاپ:    11/18/1311پذیرش:    11/11/1316دریافت: 

 چکیده
های کارگیری روشهنیازمند ب های تفکر انتقادی، آموزش پرستاریآموختگانی خالق و برخوردار از تواناییبرای پرورش دانش :زمینه و هدف

رغم اینکه روش آموزش کالس وارونه رویکردی نوین در آموزش علوم پزشکی محسوب مداری همچون کالس وارونه است. علی آموزشی فراگیر
وص در ایران وجود خصکالس وارونه در جهان و به یتجارب دانشجویان پرستاری از یادگیری به شیوه یشود، اطالعات کافی و عمیقی دربارهمی

راهکارهای مناسب به  یکارگیری روش آموزشی کالس وارونه و ارائههدانشجویان پرستاری از بحاضر با هدف تبیین تجارب  یمطالعهندارد. 
 مدرسان پرستاری اجرا شد.

وی پرستاری ترم دوم که واحد دانشج 18حاضر یک تحقیق کیفی به روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی است که بر  یمطالعه :بررسی روش
ساختار یافته های عمیق نیمهها از طریق مصاحبههای ارتوپدی را به روش آموزش کالس وارونه گذرانده بودند، انجام گرفت. دادهپرستاری بیماری

 شد.  تحلیل Lundmanو  Graneheimآوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی قرار دادی جمع
کنترل داشتن بر "، "تجربه رویکردی نوین در آموزش"بود که از سه طبقه اصلی  "کارآمدی آموزش تئوری"مضمون اصلی مطالعه  :هایافته

 تبیین شد.  "ای متفاوتمشارکت تعاملی: تجربه"و  "یادگیری
رای حل مشکالت بیماران فرضی بکار بندند. محتواهای الکترونیکی به فراگیران کمک کرد تا بتوانند دانش نظری فراگرفته شده را ب گیری:نتیجه

 کارگیری کالس وارونه بهره جویند. هحاضر جهت دستیابی به پیامدهای مثبت ب یتوانند از نتایج مطالعهمدرسان پرستاری می

 .تحقیق کیفی، دانشجوی پرستاری، کالس وارونه :واژگان کلیدی

 

 این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود:
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 مقدمه

ترین روش آموزشی در های سنتی اصلیهنوز هم سخنرانی   

که مورد انتقاد بسیاری از شود؛ در حالیدانشگاه محسوب می

. در سخنرانی توجه (1) آموزش است یمتخصصان حوزه

ارکت آنان کاسته ـفراگیران به سرعت کاهش یافته و از مش

 که روش مناسبی برای همه فراگیرانشود، در عین حالیمی

-1)یادسپاری مطالب فراگرفته شده نیز پایین است نبوده و به

های های آموزش پرستاری از روشبیشتر برنامه. در (4

شود که مدرسان پرستاری در آن آموزشی سنتی استفاده می

کنند. دانش به دانشجویان را ایفا می یدهندهنقش انتقال

فراگیران های انتقالی تدریس این است که محدودیت این مدل

 یطور فعال درگیر پردازش اطالعات نشده و قادر به توسعههب

 . (5)بینش الزم برای ترجمان دانش در عمل نیستند 

های سنتی آموزش، های روشبرای غلبه بر محدودیت

های فراگیرمدار و مشارکت دادن دانشجویان مدرسان به روش

پیشرفت . با (6)اند عنوان فراگیرانی فعال روی آوردههب

های آنالین های آموزشی تمایل به استفاده از روشتکنولوژی

که  (Blended Learning) آموزشی و یادگیری تلفیقی

شوند، افزایش یافته است رویکردهایی فراگیرمدار محسوب می

یادگیری تلفیقی به معنای کاربرد اشکال مختلف . (1)

. کالس تکنولوژی برای ارتقای یادگیری فعال فراگیران است

عنوان یک چهارچوپ ه( بFlipped Classroomوارونه )

ی محسوب ـری تلفیقـه یادگیـآموزشی خاص، زیرمجموع

شود که در آن فراگیران مواد آموزشی را در قالب اشکال می

مختلف تکنولوژی، قبل از کالس درس فراگرفته و پس از آن 

یی هاچهره در کالس درس صرف فعالیت اط چهره بهبزمان ارت

 .(8)شود کارگیری مطالب فراگرفته شده میهجهت ب

در روش کالس وارونه مدرس محتواهای الکترونیکی حاوی 

های از پیش ضبط شده خود یا سایر مدرسان را تهیه سخنرانی

دهد. فراگیران نیز موظفند کرده و در دسترس فراگیران قرار می

هده این محتواهای الکترونیکی را قبل از کالس درس مشا

در کالس درس کرده و با آمادگی در کالس حضور یابند و 

های متنوعی که مدرس تدارک دیده مشارکت و نیز در فعالیت

رو کالس وارونه پتانسیل توجه به کنند. از اینهمکاری می

. در (1)باشد های متفاوت یادگیری فراگیران را دارا میسبک

رس بجای اینکه یابد و مداین روش نقش مدرس نیز تغییر می

یادگیری داشته و انتقال -نقشی فعال در فرایند یاددهی منحصراً

عنوان هنقشی تعاملی دارد. در واقع مدرس ب باشد، دانش یدهنده

صورت انفرادی به فراگیران بازخورد داده  و راهنما به گرتسهیل

 .(1)برد می پیش و همکارانه مشارکتی را فرایند آموزش و

های طور وسیعی در سایر رشتهس وارونه بهروش آموزشی کال

کار گرفته شده هعلوم پزشکی از جمله پزشکی و داروسازی ب

است. مطالعات حکایت از آن دارند که کالس درس وارونه 

 ،11)منجر به ارتقای عملکرد آکادمیک دانشجویان داروسازی 

شده است. (14)و دندانپزشکی  (13, 11)، پزشکی (11

هایی اینکه کالس وارونه قادر به ایجاد فرصت شواهدی دال بر

و استفاده بهینه از  (15)های تفکر انتقادی برای پرورش مهارت

باشد. باشد نیز موجود میمی (16)زمان فراگیری دانشجویان 

نتایج منفی این روش بر رضایت  البته برخی از مطالعات نیز

الس وارونه را نشان داده و حاکی از آنند که ک( 11فراگیران )

های یادگیری فعال، دستاوردهای در مقایسه با سایر روش

(. در مطالعات کیفی 18یادگیری بهتری را به همراه ندارد )

مضامینی چون مزایا و  نجام گرفته در این حوزه محققانا

 بر کالس وارونه کالس وارونه، عوامل منفی اثرگذارمعایب 

مدرس در درگیر ، نقش همچون کمیت و کیفیت مواد آموزشی

، فراگیر در یادگیری فعال و تاکید بر بکارگیری دانش ساختن

 یمطالعات محدودی درباره(. 11، 11) را مطرح ساختند

بکارگیری روش کالس وارونه در پرستاری انجام گرفته است. 

بیشتر مطالعات انجام گرفته در خارج از ایران به بررسی تاثیر 

یک و نمرات دانشجویان کالس وارونه بر عملکرد آکادم
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کمی در  یمطالعه دو. تنها (11, 18, 1)اند پرستاری پرداخته

بکارگیری کالس وارونه در آموزش  یداخل کشور درباره

کالس وارونه منجر به مذکور  عاتپرستاری یافت شد. در مطال

شده و دانشجویان پرستاری ت گرایش به تفکر انتقادی تقوی

را بر آنداشته و  این روشز بکارگیری مثبتی ا فراگیران دیدگاه

 . (13، 11)دادند ترجیح میهمچون سخنرانی های سنتی روش

روش آموزشی  یکیفی درباره یبا توجه به اینکه هیچ مطالعه

کالس وارونه در ایران انجام نگرفته است، برای دستیابی به 

تر از تجارب دانشجویان پرستاری از این روش، درکی عمیق

حاضر با هدف تبیین تجارب دانشجویان پرستاری از  یهمطالع

راهکارهای  یبکارگیری روش آموزشی کالس وارونه و ارائه

 مناسب به مدرسان پرستاری اجرا شد.

 

 بررسی روش

حاضر یک تحقیق کیفی است که به روش تحلیل  یمطالعه   

. تحلیل محتوای (14)محتوای کیفی قراردادی انجام گرفت 

اده های خام را بدون استفامکان تبیین طبقات از دادهقراردادی 

. هدف از (15)سازد فراهم می از طبقات از پیش تعریف شده

بکارگیری این روش دستیابی به توصیفی غنی و پربار از پدیده 

. روش تحلیل محتوای قراردادی به (16)مورد مطالعه است 

انتخاب  این موضوع یدلیل نبود متون و تئوری کافی درباره

دانشجوی  18کنندگان این مطالعه شامل . مشارکت(15)شد 

های پرستاری ترم دوم بودند که واحد پرستاری بیماری

ارتوپدی را به روش آموزش کالس وارونه گذرانده بودند. 

گونه که این ،مند انجام گرفتگیری به روش هدفنمونه

ز قدرت دانشجویانی که تمایل به شرکت در مطالعه داشته و ا

بیان خوبی برای به اشتراک گذاشتن تجارب خود برخوردار 

بودند، انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. سعی شد تا 

کنندگان با حداکثر تنوع از نظر جنس، نوع سکونت مشارکت

)همراه با خانواده یا در خوابگاه( و معدل ترم قبل انتخاب 

جویان درباره تری از توصیف دانششوند تا توصیف جامع

ل شود. تجاربشان از بکارگیری روش کالس وارونه حاص

 اع رسیدن طبقات ادامه پیدا کرد. گیری تا زمان به اشبنمونه

های مربوط به هر برای اجرای کالس وارونه، مدرس سخنرانی

جلسه از کالس درس را ضبط کرده و صوت مدرس همراه 

اختیار فردی  های آموزشی دربا اسالیدها، تصاویر و فیلم

د. به این ترتیب یادگیری الکترونیکی قرار داده ش متخصص در

برای هر جلسه  Articulate Storylineافزار با استفاده از نرم

و در قالب لوح فشرده در اختیار  محتوای الکترونیکی تهیه شد

. فراگیران قبل از هر جلسه حضور در فراگیران قرار گرفت

توای الکترونیکی مربوط به آن کالس، موظف بودند تا مح

جلسه را مشاهده و مطالعه کرده و عالوه بر آن مباحث 

های ارتوپدی برونر و مربوطه را از کتاب پرستاری بیماری

محتوای الکترونیکی و  یسودارث مطالعه کنند. در واقع مطالعه

کتاب درسی، تکالیف در منزل فراگیران بود که باید قبل از 

دادند. در کالس درس ابتدا س انجام میحضور در کالس در

داد. جلسه انجام می مفاهیم یمدرس سخنرانی مختصری درباره

شد. سوال گرفته می 5الی  3پس از آن کوییزی مشتمل بر 

سپس مدرس با توجه به وقت کالس تعدادی کیس بالینی از 

قبل آماده شده، با هدف بکارگیری مفاهیم فراگرفته شده در 

حل  یاگیران ارائه کرده و سواالتی دربارهعمل، به فر

شد. فراگیران بر اساس تمایل مشکالت بیمار فرضی مطرح می

شدند تا نفره تقسیم می 4الی  3های کوچک شخصی به گروه

ها به بحث و تبادل نظر با همکالسان خود در این گروه

های بالینی بپردازند. در پاسخ سواالت کوییز و کیس یدرباره

بندی ای کالس نیز مدرس با سخنرانی کوتاهی به جمعانته

آوری عـروش اصلی جم پرداخت.مفاهیم اصلی درس می

ساختار یافته بود های عمیق نیمهها در این مطالعه مصاحبهداده

انجام در دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رشت  1315که در سال 

 یشد: تجربهها با این سوال کلی شروع میگرفت. مصاحبه

خود از کالس درس وارونه را بیان کنید. همچنین در طول 

شد روش کالس درس وارونه مصاحبه از فراگیران خواسته می
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تدریس همچون سخنرانی مقایسه کرده های سنتی را با روش

انطباق کالس وارونه مزایا و معایب کالس وارونه و  یو درباره

سازی جهت شفاف د.ـسبک یادگیری خود توضیح دهنبا 

تر از تجارب آن های فراگیران و دستیابی به درکی عمیقپاسخ

رتان از ... ـمنظو "نظیر( Probingاز سواالت کاوشی )

ح ـر توضیـباره که ... بیشتتوانید در اینمی"، "تـچیس

و ... که به روشن شدن موضوع  "چگونه"، "چرا"، "دـدهی

 شد.میکرد، استفاده کنندگان کمک میمورد نظر مشارکت

-پرستاری یها در اتاقی خصوصی در دانشکدهمصاحبه یکلیه

 11ام شد. ـانج رشت واحد دانشگاه آزاد اسالمی مامایی

گر در پژوهشکننده انجام گرفت. مشارکت 18مصاحبه با 

رورت، ـض احساس و مصاحبه تحلیل برخی موارد بعد از

 61الی  31ها مصاحبه کرد.ریزی میدوم را برنامه یمصاحبه

دقیقه به طول انجامید و با استفاده از ضبط صوت دیجینالی 

 ضبط شد. 

ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی قرار تحلیل داده

انجام شد. محتوای هر  Lundmanو  Graneheimدادی 

برداری شد. مصاحبه بالفاصله پس از انجام مصاحبه رونوشت

صاحبه، هر متن چندین بار برای دستیابی به ادراکی جامع از م

ها راگرافاو پ جمالت مرور شد. سپس واحدهای معنا در قالب

این کدها بر  تعیین شده و کدهای اولیه اختصاص یافت. نهایتاً

ات ـات و طبقـا در زیرطبقـها و تفاوتـهاساس شباهت

ی هر مصاحبه، .  بعد از کدگذاری اولیه(14)بندی شدند دسته

بررسی نموده و درصورت نیاز  ا را مجدداًگر دوم کدهپژوهش

ران ـگرفت. سپس هریک از پژوهشـگام میـاصالحات انج

طور جداگانه زیرطبقات و طبقات را تبیین نموده و طی چند به

 جلسه نشست و همفکری، به اتفاق نظر رسیدند.

گیری و نمونه تحت مطالعه با موضوع درگیر شدن طوالنی مدت

های مورد استفاده برای اطمینان از نیکبا حداکثر تنوع، تک

عه( Credibilityاعتبار ) بودند. همچنین برای دستیابی به اعتبار  مطال

دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 

( را انجام دادند. برای اطمینان از Peer checkکنترل همتایان )

وش تطبیق از ها از ر( یافتهDependabilityقابلیت اعتماد )

( استفاده شد. برای اطمینان از Member checkطریق اعضا )

ها و کدهای اختصاص ها، دانشجویان متن مصاحبهصحت داده

یافته را بررسی و تایید کردند. برای افزایش قابلیت انتقال 

(Transferabilityیافته )های ها، سعی شد که زمینه، ویژگی

آوری و تحلیل فرایند جمع گیری وکنندگان، نمونهمشارکت

ق توسط ـطرح این تحقی وضوح توصیف شود.ها بهداده

با کد زاد اسالمی واحد رشت ی اخالق دانشگاه آکمیته

IR.IAU.RASHT.REC.1395.8  .مورد تایید قرار گرفت

گر پس از بیان اهداف مطالعه و در صورت رضایت پژوهش

 اخذم به کنندگان برای شرکت در مطالعه، اقدامشارکت

 یگر متعهد شد که کلیهنامه کتبی نمود. پژوهشرضایت

ا از ـد ماند و تنهـه خواهنـها محرمانهـاطالعات و مصاحب

کنندگان بدون ذکر نام در هنگام انتشار های مشارکتقولنقل

 شد. نتایج تحقیق استفاده خواهد

 

 هایافته

)با  سال 16تا  18کنندگان بین سنی مشارکت یمحدوده   

نفر  6درصد( و  1/66نفر دختر ) 11( بود. 83/11میانگین 

 3درصد( مجرد و  3/83نفر ) 15درصد( پسر بودند.  3/33)

های درصد( با خانواده 6/55نفر ) 11( متاهل بودند. 1/16نفر )

 15کردند. درصد( در خوابگاه زندگی می 4/44نفر ) 8خود و 

 1/16نفر ) 3ه و درصد( به شغلی اشتغال نداشت 3/83نفر )

 11/13درصد( معدل  1/11نفر ) 1 درصد ( شغل آزاد داشتند.

ر نف 4 و 11/16تا  14درصد( معدل  1/66فر )ن 11 تر،و پایین

 داشتند. و باالتر 11درصد( معدل  1/11)

اصلی  یاز سه طبقه "کارآمدی آموزش تئوری"مضمون اصلی 

تجربه "اصلی شامل  یزیرطبقه حاصل شد. سه طبقه دهو 

 ،"کنترل داشتن بر یادگیری"، "وزشرویکردی نوین در آم

 (1بود. )شکل "ای متفاوتمشارکت تعاملی: تجربه"
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 رویكردی نوین در آموزش: یتجربه

 پنجتوسط  "تجربه رویکردی نوین در آموزش" یطبقه

، "مداریمداری به مشکلحرکت از موضوع"زیرطبقه 

ل آمادگی ترونیکی عاممحتوای الک"، "پرورش تفکر انتقادی"

و  "ای شدنگامی به سوی حرفه" ،"های کالسیبرای فعالیت

 شکل گرفت. "کالس وارونه یهای یادگیری به شیوهچالش"

 مداری:مداری به مشكلحرکت از موضوع

بنا به اظهار فراگیران در شروع ترم روش کالس وارونه برای 

ا قبل از کالس آشنا بوده و آنان مجبور بودند ت دانشجویان نا

درس حجم زیادی از مطالب را مطالعه کرده و با آمادگی برای 

-درحالی ،کاربرد مطالب فراگرفته شده در کالس شرکت کنند

که درک درستی از چرایی اینکار نداشتند. با گذشت زمان و 

های بالینی در کالس درس و فراگیری آشنایی با کیس

ر عمل، به سوی چگونگی بکارگیری دانش فراگرفته شده د

یادگیری آندراگوژیک گام برداشته و تبدیل به فراگیرانی 

کننده مدار شدند. اظهارات این مشارکتبازاندیش و مشکل

گر حرکت از یادگیری پداگوژیک به آندراگوژیک است. بیان

دونستم واقعا چیکار باید بکنم. بعد از چند جلسه اول نمی"
عنی اینکه فقط مطالب رو جلسه فهمیدم پرستاری یعنی این. ی

 "بکار ببریم. بیمارها مشکل حل برای حفظ نکنیم. اطالعاتمون رو

 پرورش تفكر انتقادی:

دهد که روش آموزشی کالس وارونه این زیرطبقه نشان می

نگر و جامع کرده و دانشجویان پرستاری را تشویق به تفکر کل

اندیشی  زوایا و با ژرف یدانشجویان با در نظر گرفتن کلیه

را در  مراقبتی هایجنبه یها را مورد توجه قرار داده و کلیهکیس

گرفتند. طبق اظهارت فراگیران کالس وارونه به آنان نظر می

و توانایی  کرده فکر منتقدانه و یاد داد که به روشی عمیق، متفاوت

ای های ذیل نمونههای خود را پیدا کنند. نقل قولدفاع از ایده

عنوان چهارچوبی هب انتقادی تفکر از فراگیران چگونه کهاست از این

 کردند:های بیماران استفاده میبرای درک پیچیدگی کیس

  اینکه مثالً پرداختیم،بیماری می کیس به هر ترروش عمقی با این"

خاص برای بیمار انجام گرفت و اگر مداخالت  آن اقدامات چرا

 "چه پیامدهایی داشت.شد بهتر بود یا نه و دیگری انجام می

 های کالسی:محتوای الكترونیكی عامل آمادگی برای فعالیت

اینکه چگونه بکارگیری محتوای  یاین زیرطبقه درباره

عنوان روشی برای آمادگی و هالکترونیکی در کالس وارونه ب

کسب دانش الزم برای شرکت در کالس درس برای 

. فراگیران به کنددانشجویان پرستاری تعیین شده، بحث می

دلیل قابل درک و فهم بودن محتوای الکترونیکی، آن را بر 

-دادند. به عقیده فراگیران مشاهده و مطالعهکتاب ارجحیت می

محتواهای الکترونیکی به طرق مختلفی آنان را برای  ی

 یساخت. مطالعهمشارکتی فعال در کالس درس آماده می

س درس برایشان جذابیت کال تا شدمی باعث الکترونیکی محتوای

کنند های بالینی پیدا داشته، آمادگی ذهنی برای فراگیری کیس

های تر اطالعات مربوط به کیسو قادر به سازماندهی مطلوب

 های ذیل تاییدی است بر این ادعا: بالینی شوند. نقل قول

-شدم، اعتماد بهمحتوا در کالس حاضر می یوقتی با مطالعه"

تم و دوست داشتم سواالت مختلفی بپرسم نفس بیشتری داش
 "در رابطه با اون درس.

-کتاب بهم کمک می یمشاهده محتوا و بعد از اون مطالعه"

متوجه بشم. چون  های داخل کالس رو کامالًکرد تا تمرین

 "مطالب کتاب سنگینه و فهمش مشکله.

 ای شدن:سوی حرفهگامی به

جربه شده در کالس های تاینکه فعالیت یفراگیران درباره

ایشان در آینده مفید بوده، بحث درس برای فعالیت حرفه

های داخل کالس کردند. دانشجویان اعتقاد داشتند که فعالیت

پرستاری  یآنان را برای مراقبت از بیمار و اشتغال در حرفه

هایی چون کالس ساخت. فراگیران استفاده از روشآماده می

د، توانایی ایفای نقشی اجتماعی و وارونه را برای پختگی، رش

دانستند. کننده میآمادگی برای ورود به حرفه پرستاری، کمک
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کنم با کار حتی اگر روی کاغذ هم باشه، با اینحال فکر می"
-های بالینی در کالس، در واقع در موقعیتکردن روی کیس

عنوان هگرفتیم. اینطوری وقتی بهای بالینی توی بخش قرار می
ستار هم بخواهیم شروع به کار کنیم همه چیز برامون یه پر

 "تره.ملموس

 کالس وارونه: یهای یادگیری به شیوهچالش

-کالس وارونه با چالش یفراگیران در طی یادگیری به شیوه

های مختلفی مواجه شدند. اکثریت فراگیران طوالنی بودن 

های قبل گیر بودن فعالیتمحتواهای الکترونیکی و وقت

حجم مطالب بعضی از محتواها بسیار "س را مطرح کردند. کال
کنم برای یه درس فکر نمی" "زیاد بود و فرصت ما محدود.

تعدادی از فراگیران  "یک واحدی نیاز به اینهمه تالش باشه.

هر "نیز به استرس حضور در کالس درس اشاره داشتند. 

. کردیمها شرکت میدادیم و در بحثجلسه باید کوییز می
برخی از فراگیران در هنگام  "برای همین استرس داشتم.

محتوای الکترونیکی با مشکالت فنی مواجه شدند.  یمطالعه

شد. استاد یه دی وی دی دیگه بهم دی وی دی من باز نمی"

شد. بعد فهمیدم محتوای الکترونیکی من اجرا نمی" "داد.
 "ب کردم.ـچون برنامه فلش پلیر نداشتم باز نمیشه، که نص

دانشجویان از این روش برای برخی  ی بهعالوه یادگیربه

این روش برای دانشجوهای  "ساکن خوابگاه مشکل بود. 

خوابگاه که دسترسی به کامپیوتر ندارن و باید از سایت 
 ".دانشگاه استفاده کنن، مشکله

 کنترل داشتن بر یادگیری:

مطالعه در "از سه زیرطبقه  "کنترل داشتن بر یادگیری"طبقه 

 و  "یادگیری  در    خودانگیختگی  "، "دلخواه  مکان   زمان و

 تشکیل شده است. "پذیریمسئولیت"

 مطالعه در زمان و مكان دلخواه:

توانستند محتوای اکثر دانشجویان از این امکان که می

الکترونیکی را به اختیار خود مشاهده و مطالعه کنند، لذت 

 ییا چند بخش از محتوا، مطالعهبردند. امکان تکرار یک 

مجدد، قطع کردن و شروع مجدد از جمله منافعی بود که 

دقیقه محتوا رو  31من معموال " فراگیران به آن اشاره داشتند.
کردم ولی توکالس مجبوری کردم و بعد استراحت مینگاه می

  "یک ساعت و نیم به صحبتای استاد گوش بدی.

 خودانگیختگی در یادگیری:

چه "از  "چگونه یادگرفتن"راگیران به این ادراک رسیدند که ف

تر است. رویکرد کالس وارونه بااهمیت "چیزی یاد گرفتن

آموزش بجای  -فراگیران را تشویق نمود تا در فرایند یادگیری

کنندگانی فعال باشند. کنندگانی منفعل، مشارکتدریافت

ش کشیده فراگیران در کالس وارونه به طرق مختلف به چال

های سنتی تجربه نکرده ای که آن را در کالسشدند، به گونه

کالس  یداد که با تجربهبودند. اظهارات فراگیران نشان می

وارونه در طول ترم تحصیلی، در جهت خودراهبری و 

دهد که خودانگیختگی گام برداشتند. این نقل قول نشان می

گیر احساسی از ای مثبت در فراچگونه کالس وارونه به شیوه

گاهی اصطالحاتی در محتوای "خودانگیختگی ایجاد کرد: 

دونستیم و خودمون شد که معناش را نمیالکترونیکی بیان می
کردیم و این بنظرم خیلی باید از کتاب یا اینترنت سرچ می

 "شدیم خودمون بریم دنبالش.خوب بود؛ چون وادار می

 پذیری:مسئولیت

 یپذیری بخش اساسی تجربهمسئولیتفراگیران دریافتند که 

پذیری هم و این مسئولیت ،یادگیری در کالس وارونه است

درقبال خود و هم در قبال همکالسان بود. اظهارات فراگیران 

گر این بود که آنان با گذشت زمان مسئولیت یادگیری بیان

دهد که چگونه خود را برعهده گرفتند. این نقل قول نشان می

بنظرم "یری فراگیران و مدرس باهم ارتباط داشت: پذمسئولیت
تو این روش دانشجو خودش باید مسئول یادگیری خودش 

باشه. استاد نمیاد تو کالس که جواب سواالی ما رو بده. اون 
 "ها برسیم. کنه تا به جوابمارو راهنمایی می
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 ای متفاوتمشارکت تعاملی: تجربه

تا دانشجویان  شد کالس وارونه باعث یوهـشی به آموزش

اط و تعامل با همکالسان ـاوت از ارتبـای متفپرستاری تجربه

و  "تحکیم ارتباط و دریافت حمایت"و استاد را تجربه کنند. 

ل ـوم را تشکیـات این مفهـزیرطبق "یـتقویت کار گروه"

 دهند.می
 

 تحكیم ارتباط و دریافت حمایت:

از جانب کالس وارونه فرصتی را برای دریافت حمایت 

م ساخته و باعث تقویت ارتباطات ـان و مدرس فراهـهمکالس

د که ـدهان میـها نشولـل قـن نقـد. ایـها شن آنـمابیفی

کالس وارونه قابلیت ارتقای ساختار حمایتی دانشجویان را 

های تعاملی آنان شده است: داشته و باعث تقویت مهارت

کردم . احساس میها در کنارم ارزشمند بودبودن همکالسی"

 "کردیم.که تنها نیستم و با کمک هم مشکل رو حل می

هام و تجاربشون در پاسخ گروهینظرات هماستفاده از نقطه"

  "های بالینی خیلی به یادگیریم کمک کرد.به سواالت کیس

 تقویت کار گروهی:

-دانشجویان کالس وارونه را عاملی برای تقویت کار در گروه

های یادگیری فعال کالسی برای انجام فعالیتهای کوچکی که 

دانستند. فراگیران آموختند که عضوی از عضو گروه بودند، می

هایی با اینکه تو گروه"یک گروه بودن به چه معناست. 

 همکالسام کار کنم خیلی برام جالب و جدید بود. ما معموالً

دیم ولی تو این درس سواالت تکالیفمون رو فردی انجام می

جور های دیگه یهبا گروه" "کردیم.ها رو با هم حل مییسک

هامون گروهیکردیم با کمک همرقابت داشتیم. سعی می

-یکی از مشارکت "ها رو بیان کنیم.ها و استداللبهترین پاسخ

تاثیر عوامل محیطی بر کار گروهی در  یکنندگان درباره

ودیم ما برای کار گروهی مجبور ب"کالس درس چنین گفت: 

 "هامون رو جابجا کنیم تا دورهم کار کنیم.صندلی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 طبقات و زیرطبقات اصلی ادراکات دانشجویان پرستاری از بكارگیری روش آموزشی کالس وارونه :1شكل 

 تئوری کارآمدی آموزش

 

 ای متفاوتمشارکت تعاملی: تجربه کنترل داشتن بر یادگیری تجربه رویکردی نوین در آموزش

مداری حرکت از موضوع

 مداریبه مشکل

 پرورش تفکر انتقادی

محتوای الکترونیکی عامل آمادگی 

 برای فعالیتهای کالسی

 ای شدنگامی به سوی حرفه

مطالعه در زمان و مکان 

 دلخواه

 گی در یادگیریخودانگیخت

 پذیریمسئولیت

تحکیم ارتباط و دریافت 

 حمایت

 تقویت کار گروهی

های یادگیری به شیوه چالش

 کالس وارونه
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 بحث

 از ادراکات دانشجویان غنی و عمیق توصیفاتی حاضر یمطالعه     

کالس وارونه را فراهم ساخت که بخشی  یپرستاری درباره

ها، وزش مبتنی بر شواهد است. بر اساس یافتهـک از آمـالینف

تجربه رویکردی "فراگیران با یادگیری به روش کالس وارونه 

مشارکت "، "کنترل داشتن بر یادگیری"، "نوین در آموزش

 را تجربه کردند.  "ای متفاوتتعاملی: تجربه

با رویکردی نوین در آموزش آشنا شدند  فراگیران مطالعه این در

داد. این مداری سوق میمداری به مشکلآنان را از موضوع که

کالس  ییافته در راستای سایر مطالعات انجام گرفته در حوزه

. اگرچه در ابتدای دوره روش کالس وارونه (11)وارونه است 

ت چند جلسه با این برایشان ناآشنا بود، ولی بعد از گذش

روش آشنا شده و مزایای آن را درک کردند. علت این است 

های آموزشی جدید فراگیران در مقابل روش که معموالً

های سنتی همچون سخنرانی کنند، چون به روشمقاومت می

ز مطالعات عدم رضایت عادت دارند. به همین دلیل برخی ا

 .(18)اند کردهمدل کالس وارونه را گزارش  فراگیران از

هایی در یادگیری به حاضر نیز نارضایتی یدانشجویان مطالعه

ها طوالنی بودن محتواهای ترین آناین شیوه داشتند که مهم

های قبل کالس بود. در گیر بودن فعالیتالکترونیکی و وقت

ای کیفی بر و همکاران نیز در مطالعه Postاین راستا 

کالس وارونه آموزش دیده  یوهدانشجویان پرستاری که به شی

بودند، مضمون مدیریت زمان را مطرح کردند. فراگیران 

ویدئوهای سخنرانی مدرس عالوه  یمذکور مشاهده یمطالعه

وها را کتاب و همچنین یادداشت برداشتن از ویدئ یبر مطالعه

 (.11گیر تلقی کردند )بسیار وقت

الس وارونه دانشجویان پرستاری بر این باور بودند که ک

باشد. روش توانایی پرورش مهارت تفکر انتقادی را دارا می

کالس وارونه باعث شد تا دانشجویان پرستاری عمیق و 

منتقدانه فکر کنند. یکی از اهداف وارونه کردن تدریس نیز 

. کالس (11)تمرکز بر کاربرد دانش و تفکر انتقادی است 

طریق مرتبط ساختن سازد تا از وارونه فراگیران را قادر می

تر تفکر کردن را مفاهیم درس با کاربرد آن در بالین، عمیق

 .(31)تمرین کنند 

فراگیران این مطالعه بکارگیری محتوای الکترونیکی را به طرق 

های مختلف، عاملی برای آمادگی جهت مشارکت در فعالیت

کالسی دانسته و حتی اهمیت محتوای الکترونیکی برای این 

دهد که دانستند. این نتیجه نشان میا برتر از کتاب میآمادگی ر

ارزشی در یادگیری فراگیران  محتواهای الکترونیکی نقش با

ای کمی که در مطالعه Mikkelsenداشته است. در همین راستا 

به بررسی تجارب و ادراکات دانشجویان پرستاری از کالس 

یادگیری  وارونه پرداخت، دو سوم فراگیران نقش ویدئوها در

. (1)کردند تر تلقی میخود را در مقایسه با کتاب، بااهمیت

کننده بودن محتواهای البته اکثر فراگیران از طوالنی و خسته

الکترونیکی و زمان قابل توجهی که باید صرف انجام مطالعات 

کردند، شکایت داشتند. به همین دلیل در آغاز قبل کالس می

تفهیم نماید که این روش  ترم مدرس باید به فراگیران

باشد و فراگیران را آموزشی نیازمند کار و تالش مضاعف می

 .(11)برای این روش آموزشی آماده سازد 

فراگیران خاطرنشان کردند که روش کالس وارونه این امکان 

کرد تا در زمان و مکان دلخواه خود به را برایشان فراهم می

نیز  Hansonکیفی  یطالعهمطالعه بپردازند. یکی از مضامین م

( بود. چون این اجازه Pause and replayتوقف و بازنمایش )

داد تا بطور مستقل و با سرعت مخصوص را به دانشجویان می

. فراگیران ما (31)برداری اقدام کنند خود به مطالعه و یادداشت

یادگیری -هم به انحای مختلف فعال بودن در فرایند آموزش

. آنان حتی حضور نداشتن استاد در هنگام را مطرح کردند

محتوای الکترونیکی را عاملی برای یادگیری مستقل  یمطالعه

و همکاران مضمون  Postکه دانستند، درحالیو فعال خود می

خود عنوان کردند.  ی( را در مطالعهFrustrationدرماندگی )
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دادند زیرا فراگیران از اینکه فراگیری را قبل از کالس انجام می

و به همین دلیل در زمان فراگیری قادر به پرسش سواالت 

 .(11)کردند مربوطه از استاد نبودند، ابراز ناراحتی می

اجرای کالس وارونه در این مطالعه فرصتی را برای ارتباط و 

دریافت حمایت و همچنین کار گروهی برای دانشجویان 

ه کالس دهد کپرستاری فراهم ساخت. این یافته نشان می

وارونه پتانسیل تقویت کار گروهی و ارتباطات میان فردی را 

داراست. سایر مطالعات کیفی انجام گرفته بر کالس وارونه 

تقویت کار گروهی در آموزش  برای روشی عنوانهاین روش را ب

و همکاران  jensen یاند. تنها در مطالعهپرستاری مطرح نکرده

افع کالس وارونه پرسش شد، من یاز فراگیران درباره وقتی

 .(18)درصد لذت بردن از کار گروهی را مطرح کردند  3/14

های این مطالعه نشان داد که بکارگیری کالس وارونه یافته

کارگیری دانش فراگرفته شده در عمل و پرورش هقابلیت ب

نگر را بنا بر اظهارات فراگیران تفکر انتقادی و تفکری کل

کنندگان نیز ای منفی مورد اشاره شرکتهداراست. برخی جنبه

تواند کمک کننده باشد. با توجه به طوالنی بودن برخی از می

رسید و به یک ساعت هم می محتواهای الکترونیکی که تقریباً

همین امر موجبات نارضایتی فراگیران را فراهم کرد، پیشنهاد 

تر باشد. بهتر است شود طول مدت این محتواها کوتاهمی

این  با توضیحات کافی فراگیران را با رسان در شروع ترممد

روش آموزشی آشنا سازند. فراگیران باید تفهیم شوند که برای 

مندی از مزایای این روش نیاز به تالشی مضاعف دارند، بهره

های ای مشابه کالسچه در غیر اینصورت کالس وارونه نتیجه

بهینه این  سنتی خواهد داشت. نکته دیگری که به اجرای

کند توجه مدرسان به فعالیت فراگیران در روش کمک می

عالوه توجه به ههای کوچک و پویایی گروه است. بگروه

عوامل محیطی از جمله فضای فیزیکی کالس و امکان تشکیل 

های کوچک با آرایش صحیح، به دستیابی به پیامدهای گروه

همانند سایر های این مطالعه از محدودیت کند.مثبت کمک می

-پذیری یافتهمطالعات کیفی حجم کم نمونه و مشکل تعمیم

ها این بود که مدرس مربوطه، هاست. یکی دیگر از محدودیت

توانست کنندگان را انجام داد و این امر میمصاحبه با مشارکت

های دهی فراگیران به دلیل ترس از تاثیر ایدهپاسخ یبر نحوه

گر برای اثرگذار باشد. پژوهشدرس،  یشان بر نمرهمنفی

ها را اینکه تاحدی بر این محدودیت غلبه کند، انجام مصاحبه

 اعالمپس از پایان ترم و برگزاری امتحان پایان ترم مربوطه و 

 نمرات دانشجویان انجام داد. 

 

 گیرینتیجه

های وارونه نشان تجارب دانشجویان پرستاری از کالس    

محتواهای الکترونیکی قبل از  یداد که مشاهده و مطالعه

کرد و ای داخل کالس آماده میـهدرس، آنان را برای فعالیت

نگر به با ذهنی باز و رویکردی کل دتوانستنبه این ترتیب می

ران ـه به فراگیـهای بالینی بنگرند. روش کالس وارونکیس

کمک کرد تا بتوانند دانش نظری فراگرفته شده را برای حل 

یماران فرضی بکار بندند. این روش باعث شد تا مشکالت ب

های دانشجویان احساس انزوای کمتری داشته و در گروه

های خود ارتباط بیشتری داشته و به کوچک با همکالسی

 پاسخ به سواالت بحث کنند.  تبادل تجارب بپردازند و درباره

 

 تقدیر و تشکر

ساتیدی که در کنندگان و امشارکت یبدین وسیله از کلیه      

 شود.اجرای این مطالعه همکاری داشتند، تشکر و قدردانی می

حاضر حاصل طرح پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد  یمطالعه

 باشد.می 1111518161111اسالمی واحد رشت به شماره 
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